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Pierwsze czytanie: Iz 56,1.6–7 Powszechność zbawienia
Psalm
Niech wszystkie ludy sławią Ciebie, Boże.
responsoryjny:
Rz 11,13–15.29–32 Bóg poddał
Drugie czytanie:
wszystkich nieposłuszeństwu, aby
wszystkim okazać miłosierdzie
Mt 15,21–28 Wiara niewiasty
Ewangelia:
kananejskiej

MOC WIARY
Na to podeszli Jego uczniowie i prosili Go: Odpraw ją, bo krzyczy za
nami! Lecz On odpowiedział: Jestem posłany tylko do owiec, które
poginęły z domu Izraela. A ona przyszła, upadła przed Nim i prosiła:
Panie, dopomóż mi! On jednak odparł: Niedobrze jest zabrać chleb
dzieciom a rzucić psom. A ona odrzekła: Tak, Panie, lecz i szczenięta
jedzą z okruszyn, które spadają ze stołów ich panów. Wtedy Jezus jej
odpowiedział: O niewiasto wielka jest twoja wiara; niech ci się stanie,
jak chcesz! Od tej chwili jej córka została uzdrowiona.
Czy mam taką wiarę jak ta kobieta kananejska?
Codziennie nasza wiara jest wystawiana na próbę. Świat i otaczający
ludzie często mówią co innego niż słyszymy w Ewangelii, a to bardzo
nierzadko wzbudza w nas wątpliwości. Powinniśmy jednak wszystkie te
powątpiewania złożyć w ręce Jezusa. Tego, który nas umiłował, który
nas prawdziwie ukochał.
Rozmawiaj z Jezusem, proś Go, a nawet krzycz za nim tak, jak to zrobiła
ta kobieta. Pamiętaj: On zawsze jest i czeka, aż oddasz mu wszystko, a
wtedy będzie działał w Twoim życiu z wielką mocą.

MODLITWA TYGODNIA
Panie Jezu, mam do Ciebie bardzo ważną sprawę.
Proszę Cię, strzeż wszystkich, którzy mnie kochają.
Modlę się szczególnie za babcię i dziadka, których bardzo kocham.
Daj im dużo zdrowia i spraw, żeby byli szczęśliwi. Amen.
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WNIEBOWZIĘCIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
—15 ego sierpnia
Przedmiot wiary dotyczącej wzięcia do nieba z ciałem i
duszą Najświętszej Maryi Panny po dopełnieniu biegu
jej ziemskiego życia. Najświętsza Maryja Panna mocą
Bożą została wzięta do nieba.
W Polsce święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi
Panny (15 sierpnia) jest dniem wolnym od pracy.
Święto nazywane jest także Świętem Matki Boskiej
Zielnej . Wywodzi się ono z przeświadczenia, że Maryja
nie umarła jak zwykły człowiek lecz została zabrana do
Nieba. W Polsce i w krajach europejskich czci się
Matkę Boską Wniebowziętą jako patronkę ziemi i jej bujnej roślinności.
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Mały owad żywiący się krwią
człowieka i zwierząt
Zabezpiecza okno przed
włamywaczami.
Instrument muzyczny dęty, na którym
gra się np. Hejnał
W nim mieszkasz
Gruba drewniana lub metalowa deska
Zbiór wszystkich liter w danym
języku, inaczej abecadło
Zwierzę pociągowe, używane do
ciągnięcia pługa lub jazdy na nim
Zwierzę całe pokryte kolcami
Dawny pojemnik na atrament.

1. Komar 2. Krata 3. Trąbka 4. Pokój 5. Belka 6. Alfabet 7. Koń 8. Jeż 9. Kalamarz

W SIERPNIU KAŻDY KWIAT WOŁA

Legenda mówi, że gdy na wieść o śmierci, a raczej zaśnięciu
Matki Bożej udali się do Jej grobu, to zastali tam jedynie
mnóstwo różnorodnych kwiatów. Dlatego też w naszej polskiej
tradycji, dzień, w którym czcimy Wniebowzięcie Najświętszej
Maryi Panny, najstarsze maryjne święto, nazywany jest również
świętem Matki Boskiej Zielnej. W tym dniu, wierni udając się do
kościoła, zabierają z sobą bukiety polnych ziół, różnorodnych
kwiatów, aby je poświęcić, jako symbole przyrodniczego
bogactwa. Bo "w sierpniu każdy kwiat woła: weź mnie do
kościoła."
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